
Hotel

Myte
• Booking af hoteller på
verdensplan er en daglig
opgave for forretnings-
rejsebureauer.
• Forretningsrejse-
bureauet kan �lmed
hjælpe med en global
rejsepoli�k.

Myte
• Hotelkæder, selvstændige
bou�quehoteller og andre
indkvarteringsmuligheder,
tusindvis af ejendomme og
priser verden over.
• Globalt bookingsystem og
indhold fra forskellige hotel-
portaler.

Fakta eller Fik�on?
Syv myter om at booke hotel gennem et forretningsrejsebureau
Forretningsrejsende har tendens �l at tro, at de kan finde bedre hotelpriser, når de booker selv fremfor at bruge 
virksomhedens �lkny�ede forretningsrejsebureau. Denne infografik vil give stof �l e�ertanke.

Myte
• Telefon, forskellige
online booking-
muligheder, e-mail,
fax og apps.
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Myte
• Prisfordel pga. forretnings-
rejsebureauets forhandlede
specialpriser.
• Udbud af �lbudspriser.
• Forretningsrejsebureauet 
møder dine krav, ikke kun i 
forhold �l pris, men også i forhold
�l loka�on, ekstra services osv.
• Booking af virksomhedens
forhandlede priser.
• Sammenligning af æbler med
æbler: Hvilke ekstra services er
inkluderet i prisen (fx morgen-
mad og wifi?).

Myte
• Hvis du ønsker adgang �l ekstra 
services såsom virksomhedsspecifikke 
priser eller afrapportering, vil hotel-
portalerne o�e  kræve en virksomheds-
kontrakt. Er der ingen  kontraktlig a�ale 
med et forretningsbureau, er der fx
ingen faste garan�er.
• Fordele for virksomhederne: En af-
rapportering, omsorgsforpligtelsen
opfyldes, ombooking om nødvendigt, 
24 �mers assistance.

Sandt
Det er sandt, hvis
jeres økonomiafdeling
skærer i omkostningerne,
i �lfældet af at maks. beløbet
angivet i rejsepoli�kken er
overskredet.

Sandt
Kun sandt, hvis du 
booker værelset 
direkte på hotellets 
hjemmeside.

Myte
• Rejsende booker forud-
betalte priser, der omfa�er
no-show gebyrer.
• Rejsende må ikke booke
hotelpartnere.
• Rejsende kan risikere at
bruge flere penge på lange
transpor�der fra hotel �l arbejds-
plads.

Myte
Fordele for rejsende: 

• Bedste priser (indhold fra forskellige pla�orme, vores forhandlede priser.
• Ombooking af alle dine rejseplaner om nødvendigt.

• Én rejseplan. Du kan have alle detaljer samlet på din smartphone, hvis 
du bruger erhvervsrejsebureauets app.

• Assistance i �lfælde af klager.

Fordele for virksomhedernes travel managers:
• Tilfredse rejsende grundet professionel service via forretnings-
rejsebureauet.
• God service hjælper de rejsende �l at holde sig �l rejsepoli�kken.
Rejsende får den forhandlede service.
• Hjælper med at opfylde omsorgsforpligtelsen over for med-
arbejderne ved at vide, hvor de rejsende opholder sig.
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Min virksomhed har
rejseomkostningerne

under kontrol, fordi
vi har en rejsepoli�k.

Forretningsrejse-
bureauer kan kun
�lbyde hotelkæder.
 

Jeg kan kun booke
via telefon.

Jeg kan finde
bedre priser
online.Booking

gennem en online
portal er gra�s.

Min virksomhed har
ingen fordele, hvis vi

booker gennem
et forretnings-
rejsebureau.

Et erhvervs-
rejsebureau kan ikke

booke hoteller i
hele verden.

Booking gennem et
forretningsrejse-
bureau giver ikke

nogle fordele 
for mig.
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